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  تغییرآیین در دنیاي معاصر

  

  محمدمسعود سعیدي

  

 )15/07/98، تاریخ پذیرش15/01/98(تاریخ دریافت

  

  چکیده

هاي عمومی تحوالت دینی در  وپدید دینی و معنوي یکی از جلوههاي ن فراوان شدن گروه

هاي مختلفی  دنیاي معاصر است. اندیشمندان اجتماعی از نیمۀ دوم سدة بیستم، تا کنون راه

ها و  گرفتن این گروه اند. بررسی چرایی و چگونگی شکل را براي مطالعۀ این تحوالت پیموده

هاي پژوهش در این موضوع بوده است که  ترین عرصه ها از مهم پیوستن جوانان به این گروه

در این جا تحت عنوان تغییرآیین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. روشِ مورداستفاده، 

شناسی دین و هاي مربوط به قلمرو جامعه ها و یافته تحلیل و استنتاج منطقی از پژوهش

اي مرتبط است. هر چند، هنوز یک مدل یا نظریۀ مورد قبول عموم که به طور کامل هحوزه

هاي دینی جدید را توضیح دهد ساز و کار تغییرآیینِ جوانان و پیوستن ایشان به جنبش

توانند خطوط  شوند می هاي تغییرآیین که در این جا مطرح می ها و گونه وجود ندارد، مدل

بینی و  ا در مورد واقعیت فرایند تغییرآیین ترسیم کرده، پیشهاي اکثري ر اصلی و گرایش

 ریزي فرهنگی را مستند نمایند. برنامه

  

شناسی دین، تحلیل و استنتاج منطقی،  گروه نوپدید دینی و معنوي، جامعه مفاهیم اصلی:

  .تغییرآیین، گونۀ تغییرآیین  مدل

  

  مقدمه و بیان  مسأله

هاي دینی و معنوي بوده است. این ها و گروههد رشد محفلهاي اخیر شاجامعۀ ایران در دهه

شناختی شان ورزشی یا روانهاي رو به رشد دیگري که محتواي غالبها همانند بسیاري از گروهگروه
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شان را آرامش بخشیدن به انسان هاي زندگی یا ذوقی و تفریحی است، یکی از اهدافو کسب مهارت

هاي دینی و معنوي جدید در فرایند کنند. ولی گروهاو اعالم می ها و شفاي دردهايو کاهش رنج

دهند؛ از تدریج، محتواهاي غیرمرسوم و نامتعارف دینی و معنوي خود را نیز بروز میجذب اعضا، به

هاي منزه گویند، از عشق و وصل به قدرتهاي برتر سخن میارتباط با خدا یا موجودات یا انرژي

کنند، گاه مدعی ارة مبدأ هستی و مرگ و آخرت و معناي زندگی صحبت میآموزانند، یا دربمی

ویژه، نمایانند. در این اوضاع، بهرسالتی جهانی هستند و راهی را براي رستگاري نهایی آدمی می

گیرند و بعد از ها قرار میدر فرایند جذب شدن به این گروه -آگاهانه یا ناآگاهانه -جوانان زیادي

  کنند. غییرآیین را تجربه میمدتی نوعی ت

هاي متفاوتی  هاي نوپدید دینی و معنوي محصول پرسشهاي مختلف نسبت به گروه دیدگاه

ها بیشتر مربوط به قلمرو  شود. برخی از این گونه پرسش است که دربارة این موضوع مطرح می

روانپزشکی هستند.  شناسی اجتماعی وشناسی، روانشناسیِ خُرد و میانی، روان هاي جامعه دانش

هاي  ها و معنویت ها، باورها و اَعمال دین ها این است که چه افرادي جذب ایده یکی از این پرسش

هایی که ممکن است باعث شود برخی از  شوند؟ براي بسیاري از مردم درك عوامل و انگیزه جدید می

تا یک ایدئولوژي غیرمتعارف و جوانان، دین یا اجتماع دینیِ سنتی و محترم در جامعه را رها کنند 

هاي جدید شخصیت  یک سبک زندگی غیرمعمول را بپذیرند دشوار است. آیا گروندگان به دین

هاي دینی و  دیگر دربارة چگونگیِ تربیت و آموزشی است که افراد در گروه  خاصی دارند؟ پرسش

پذیر کردنِ متعارف و  گکنند. آیا این آموزش با اجتماعی کردن یا فرهن معنوي جدید دریافت می

هاي  کند قابل مقایسه است؟ پرسش معمولی که فرد در هر جامعه یا هر نظام تربیتی دیگر تجربه می

پیوندد.  دیگر دربارة چگونگی فرایندي است که براي مثال یک جوان طی آن به یک گروه نوین می

شناختی یا فرد در شرایطی روانگیري براي عضو شدن، ارادي و به انتخاب آزاد فرد است؟  آیا تصمیم

گردد؟ آیا  گیري مستقل و آگاهانه، به طور جدي از او سلب می گیرد که قدرت تصمیم قرار می

دهند که ورود او به دین  فشارهایی بیرونی وجود دارند که قضاوت فرد را چنان تحت تأثیر قرار می

  گیرد؟ رت میجدید در واقع توسط ترفندي زیرکانه و یا اجباري ناآشکار صو

شود؛ هم سالمت  شده در باال با بحث از سالمت روانی افراد نیز مرتبط می هاي مطرح پرسش

خواهند زندگی در یک دین جدید را برگزینند و هم سالمت افرادي که براي تازگی می افرادي که به

یل دو پرسشِ مرتبط توانیم بحث را ذاند. بنابراین، در این جا می مدتی عضو یکی از ادیان جدید بوده

پذیر را که در  با سالمت روانی مطرح کنیم: پرسش اول این که آیا ادیان جدید افراد ضعیف و آسیب

کنند؟ به سخن دیگر، آیا ورود به یک گروه دینیِ  شان ناتوان هستند جذب می حل مشکالت زندگی

از شخصیت، این پرسش  شناختی است؟ همانند پرسشنشدة روان اي از مشکالت حل اي نشانه حاشیه

ها نقش داشته  توانند در ورود افراد به این گروه نیز بیشتر جنبۀ تبیینی دارد؛ تبیین عواملی که می



 1399 پاییز ،3 شمارهشناسی ایران، دوره بیست و یکم،  مجله جامعه

84 

شدن، جنبۀ توصیفی دارد. باشند. پرسش دوم اما، همانند پرسش از فرایندهاي آموزش و اجتماعی

عضویت است، یعنی پرسشی است پرسش دوم، پرسش از وجود و عدمِ سالمت روانی به عنوان پیامد 

هاي دینی و معنوي بر خود  از چگونگیِ تغییرات احتمالی که مردم بعد از ملحق شدن به جنبش

کنند. براي مثال، عضویت در یک گروه دینی یا معنوي جدید، چه تأثیراتی بر خوشبختی و  هموار می

زندگیِ اعضا، براي پیشرفت  اي در ایدئولوژي و سبک گذارد؟ آیا تغییرات ریشه سالمت اعضا می

  بخش؟  ها مفید است یا زیان روحی و عاطفی آن

، ورود فرد به یک گروه نوپدید دینی یا معنوي و مشارکت در آن 1اگر مقصودمان از تغییرآیین

  هاي گروه تغییر کند، در این صورت باشد، به طوري که باورها و سبک زندگی او مطابق با آموزه

تغییرآیین هاي سطح خُرد و میانی را در این پرسش خالصه کنیم: ی از پرسشتوانیم بخش مهممی

هاي  پزشکان پاسخشناسان اجتماعی و روانشناسانِ سطح خُرد، روان جامعه افتد؟چگونه اتفاق می

  اند.هاي باال داده متفاوتی به پرسش

  

  پیشینۀ تحقیق 

هاي نوپدید دینی و ورود افراد به پژوهش میدانی در سطح خُرد، دربارة چگونگی تشکیل گروه

هاي شخصیتی به عنوان عوامل تبیینی ها، با مطالعۀ ویژگیها و پیامدهاي مشارکت در آناین گروه

هایی شخصیتی و یا  شناسان این بود که آیا امکان دارد ویژگیشروع شد. پرسش مطرح براي روان

د فرد به دنبال یک سبک زندگی کجرو برود و شو هایی رفتاري را ترسیم کنیم که باعث می مایه درون

) به عنوان 78-77: 2003 ،هاي جدید پاسخی مثبت دهد؟ (سالیبا هاي عضوگیري دین یا به تالش

گشتگیِ  اند این خصوصیات را توصیف کرد: گم هاي جدید شده نمونه، هانتر در جوانانی که جذب دین

قدرتی  فرهنگی، دینی و اجتماعی، و احساس بی هویت، بیگانگی از اعضاي خانواده، ضعف پیوندهاي

وارد  ). گاالنتر نیز دریافت که اعضاي تازه709: 1998 ،ظاهر خارج از کنترل (هانتر در یک دنیاي به

   2اي، مکرراً از درماندگی هاي زندگی حاشیه هاي جدید پیش از پذیرفتن باورها و سبک به دین

). به عنوان مثالی دیگر، در 1539: 1982 ،برند (گاالنتر شناختی یا نوعی آسیب عمده رنج میروان

واردان به آیین جدید، طی دورة دوسالۀ پیش از  درصد از تازه 80یک مطالعه معلوم شد که حدود

). بنابراین، به طور کلی 18: 1989 ،اند (آلمن تغییرآیین خود، درماندگی قابل توجهی را توصیف کرده

هاي نوپدید دینی و معنوي تسهیل  نسته شد که ورود افراد را به گروهبحران روانی در فرد عاملی دا

 
1 . conversion 
2 .distress  
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اند  نیز نامیده 1هاي بحران هاي دینی و معنوي جدید را کیش کند. جاي شگفتی نیست که جنبش می

  ). 27- 3: 1971 ،(بار

 هاي زندگی، فرد آمادگی بیشتري دارد تا به پیامی نوگرا و به وعدة رهایی از موقعیتی در بحران

هایی  ساز که وراي کنترل او است گوش فرا دهد. اما این که این بحران چیست و چه مؤلفه مشکل

ترین  هایی از آن در باال اشاره شد، مهم هاي مختلف بیان شده است و به نمونه دارد، گر چه به صورت

نیازهاي ) محرومیت از برآورده شدن 1عناصر مورد تأکید متخصصان به طور خالصه عبارت است از (

هاي جدید و ) ظهور گرایش3) احساس بیگانگی و عدم تعلق به خانواده یا جامعه، (2اساسی، (

سرعت متغیر (سالیبا ) احساس فقدان هویت در جهان به4نامتعارف دینی در انسان امروزي، و (

2003 :79-90.(  

  اساس مراجعه به هاي نوپدید دینی، بر تدریج، روشن شد که تبیینِ ورود افراد به گروه به

کم به دو  فایده نیست، دستهاي روانیِ یادشده هر چند بیشناختی نظیر بحرانهايِ روانویژگی

هاي روانی، باید در جامعه به حدي از عمومیت  ) با توجه به این که بحران1دلیل نابسنده است: 

ود دارد که چنین ها، جاي این پرسش وجبرسد تا گروه یا جنبش شکل گیرد، در مورد تمام آن

یابند. بنابراین، مطالعات سطح خُرد نیازمند هایی در چه بستر و زمینۀ اجتماعی رواج میویژگی

) این در صورتی 2فرهنگی جوامع است. -تر براي بررسی شرایط اجتماعی مطالعاتی در سطح کالن

ها کافی ت در آنهاي دینی و مشارکاست که حصول بحران روانی و شیوع آن را براي تشکیل گروه

هاي روانی را که به عنوان عوامل تبیینی بدانیم. در حالی که مطالعات بعدي نشان داد بحران

ها را نه تنها  هاي جدید، آن دین  توان به جوانان بسیار زیادي نسبت داد که فعالیت اند، میشمرده

از عهدة مشکالت شخصی ها کسانی هستند که با موفقیت کند؛ این کند بلکه منزجر میجذب نمی

آیند و با شرایط جدید به طریق دیگري، غیر از رها کردن میراث دینی یا فرهنگی خویش  خود برمی

کند ولی از او سلب هاي روانی، فرد را براي عضو شدن و مشارکت مستعد میشوند. بحران سازگار می

هاي  اند و در سنت سامان یافتههاي عضوگیري روي کسانی که در زندگی سر و  کند. روشاختیار نمی

کنند تأثیر اندکی  هاي شغلی خاص خود، احساس امنیت، رضایت و کامروایی می مشی دینی و خط

). در مطالعات جدیدتر، عضوگیري براي یک آرمان دینی، 56-50: 1992 ،دارد (براي مثال: کالرك

دهند، حتی ان را تغییر میشدر واقع، فرایندي پیچیده است و مردمی که به یک دین جدید آیین

). اکنون مطالعات سطح خُرد و 1980 ،اند (بالچ و تیلُر توصیف شده 2گاهی با عنوان جستجوگران

ها، فرایند تغییرآیین ترین اینکنند. مهممیانی در غرب دربارة تحوالت دینی، بر فرایندها تأکید می

  هاي علمیِ آن معرفی خواهد شد.  است که یافته

 
1 .crisis cults 
2 .seekers 
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ایران، پژوهش دربارة تحوالت جدید دینی هنوز در آغاز راه است. به طور کلی، مطالعات اما در 

اي  مطالعات کتابخانه -1توان به شش دسته تقسیم کرد:  هاي نوپدید دینی را می داخلی دربارة گروه

 :1388، زاده هاي نوپدید دینی (براي مثال: کاظم دربارة محتواي فکري و سبک عملی برخی از گروه

هاي اي براي تبیین نظري و شناسایی عوامل کالنِ رشد گروهمطالعات کتابخانه -2)، 177-214

هاي آماري همبستگی بین بعضی از پژوهش -3)، 88-61: 1391، جدید دینی (براي مثال: کیانی

 هاي نوپدید (براي مثال: هزارجریبی و هاي اجتماعیِ سطح میانی و گرایش به برخی از معنویت زمینه

-هاي کیفی در سطحِ خُرد به منظور شناسایی عوامل و زمینهپژوهش - 4)، 34-7: 1394، فراهانی

 -5) و 234-189: 1396، هاي جدید (براي مثال: رمضانی و طالبی هاي گرایش به ادیان یا معنویت

تبلیغ یا هاي نوظهور به منظور  شده توسط گروه کار گرفته هاي بهاي یا میدانیِ روش مطالعۀ کتابخانه

). هیچ کدام 101-69: 1397، ؛ یکتا و دیگران 54-37: 1393، حسینی عضوگیري (براي مثال: شاه

هاي دستۀ پردازند. از پژوهش از پنج دسته تحقیق مذکور به فرایندهاي مربوط به تغییرآیین نمی

چکی از ها، یعنی فقط به بخش کو پنجم، در نوع میدانی آن، به شیوة تبلیغ یا عضوگیري گروه

  هاي مربوط به تغییرآیین، پرداخته شده است.  کنش

هاي پور پژوهشی را دربارة فرایند تغییرآیین انجام داده است. البته این تغییرآیین در گروه کرمی

پور در واقع، چرایی و  نوپدید دینی نیست، بلکه تغییري از مسیحیت به اسالم است. به عالوه، کرمی

کند بلکه یکی از الگوهاي تغییرآیین (مدل هفت  میدان استنباط نمی چگونگی تغییرآیین را از

افتد این است که آن چه اتفاق میبندد.  کار می نفر از نومسلمانان به 30اي رامبو) را در مورد مرحله

کنند؛ کاري  کنند و مفاهیم و قضایاي انتزاعی آن را عملیاتی میموردها مدل رامبو را تشریح می

  . )114-85: 1389  ،پور(کرمی 1نظریهشبیه آزمون 

هاي نوپدید در شهر تبریز، روش  جابریان و دیگران ضمن پژوهشی دربارة یک گروه از معنویت

اند.  کار برده نفر به 14محور در تعبیر ایشان) را در مصاحبه با  (پهنه 2بنیاد پردازي داده کیفی نظریه

اي از  دارد و خالصۀ آن این است: علل و مجموعهاند که دو مقولۀ مرکزي  ایشان به مدلی رسیده

شوند. او براي رفع این  گر) موجب احساس دردمندي در فرد می اي (علّی و مداخله شرایط زمینه

رسد. این جا است که مقولۀ مرکزي  دهد که غالباً به نتیجۀ مطلوب نمی احساس اقداماتی انجام می

آید. در این وضعیت فرد تحت  وجود می گی در او بهدوم، یعنی احساس دردمندي به عالوة درماند

 
کند از نظریۀ است که گمان میکند. اشکال اساسی کار او این تعبیر می» تغییرکیش«پور از این فرایند به کرمی. 1

بنیاد، نظریه از  بنیاد (نظریۀ بازکاوي در تعبیر ایشان) در کار خود بهره برده است، حال آن که در رویکرد نظریۀ داده داده

هاي نظري پیشین  شود نه این که همانند کاربست الگو یا آزمون نظریه از نوشتهها استخراج و پردازش میمیدان و داده

 گرفته شود.  عاریه
2 .grounded theory 
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شرایط دیگري که بخشی از آن به تجربیات خود فرد و فرهنگ دینی حاکم بر او، و بخش دیگري نیز 

-119: 1396 ،پیوندد (جابریان و دیگران شود به گروه و آیین جدید می به عملکرد گروه مربوط می

دربارة گروه عرفان حلقه انجام داده است، به  95-94اي ه ). سعیدي نیز در پژوهشی که در سال150

گر و شرایط علّی براي ورود فرد به  بنیاد، شرایطی را به عنوانِ شرایط مداخله پردازي داده روش نظریه

در سه مرحلۀ » جایی نسبیفرایند جابه«کند. آنگاه فرایند تغییرآیین را با عنوان  گروه استنباط می

دهد  هاي نظري و مداومت بر تمرینات و گزارش دوستان توضیح می لقاي آموزهاصلی اعتمادسازي، ا

). 1396 ،رساند (سعیدي وارد را به مشارکت جدي در آیین جدید و حصول پیامدها می که فرد تازه

  غایت اندك است. بنابراین، پژوهش داخلی دربارة فرایند تغییرآیین به

  

  روش تحقیق 

هاي خاص و مصطلح در  ش میدانی نیست و به کاربرد روشدر این جا هدف، انجام پژوه

شناسی نیازي نداریم. در این مقاله تالش شده است تا با استفاده از روشِ تحلیل تحقیقات و  جامعه

شناسی دین و شده در قلمرو جامعهها و دانش فراهمگرفته و استنتاج منطقی از یافتهمطالعات صورت

رایی فرایند تغییرآیین و فرایندهاي مرتبط با آن معرفی شود. این هاي مرتبط، چگونگی و چحوزه

شناسی ندارد و مالك اعتبار  روش همانند فراتحلیل و نیز همانند تحلیل ثانوي اختصاصی به جامعه

باشد. مقصود از تحلیل و استنتاج منطقی  شده می آن توافق داوران در تحلیل و استنتاجات انجام

هاي علمیِ ) آزمون ذهنی (نه تجربی)ِ میزان ارتباط و اهمیت یافته1لیت است: انجام دادن چهار فعا

اي که از  موجود براي فهم فرایندهاي تغییرآیین در ایران. محقق تالش کرده تا با استفاده از تجربه

)، 1397؛  1396 ،هاي نوپدید در ایران داشته است (سعیدي تحقیق میدانی دربارة دو گروه از گروه

) توضیح 2کند.  عاتی را گزینش کند که به شناخت فرایند تغییرآیین در این جامعه کمک میمطال

بندي و ها و خالصه کردن، طبقهها و نظرات و تشریح روابط علمی و منطقی بین آنروشن یافته

) در موارد متعددي که امکان مقایسه وجود داشته 3دادن نظم منطقی به مطالب طوالنی و پراکنده. 

اي از مطالعات داخلی که خود هاي خارجی با نمونهشده از پژوهشهاي حاصلت، مقایسۀ یافتهاس

) در برخی موارد که ضرورت داشته و شرایط آن نیز موجود بوده 4محقق مجري آن بوده است. 

  تجربی) نظرات.-است، ارزیابی و نقد علمی (عقالنی

  

  افتد؟ تغییرآیین چگونه اتفاق می

فته شد، اکنون مطالعات اجتماعی، بیشتر بر فرایندهاي مربوط به تحول دینی همان طور که گ

کنند. چگونگی جذب شدن فرد به یک گروه دینی جدید و مشارکت همدالنۀ او در باورها تمرکز می
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و رفتارهاي آن، یعنی فرایند تغییرآیین، بیشتر از همه مورد توجه قرار دارد. در این مقاله، پیش از 

  شود. اختصار معرفی و بررسی می ها نیز به گیري خود گروه یرآیین، فرایند شکلبررسی تغی

  

  هاي نوپدید دینی گیري گروه فرایند شکل

گیري این نگارانه که دربارة شکلهاي قومبینبریج و استارك با ترکیب حجم قابل توجهی از داده

ها سه د نشان دهند که در این دادهکننها) فراهم شده است، تالش میها (در بیان ایشان، کیش گروه

هاي دینیِ جدید قابل تشخیص است: وجود آمدن و عمومی شدن ایدهمدل اساسی براي چگونگی به

؛  70- 59: 2003 ،فرهنگ (بینبریج و استاركشناسی، مدل کارآفرین و مدل تحول خردهمدل آسیب

استارك از فرایند ظهور کیش بر  پردازي بینبریج و). مفهوم131-117: 1979 ،استارك و بینبریج

  جوي ورویکرد کلی ایشان به دین مبتنی است. بر حسب نظر ایشان، عملکرد انسانی را جست

دست ها براي بهها، یعنی چیزهایی که انسانکند. پاداشها هدایت میها و اجتناب از هزینهپاداش

ها آیند، بنابراین، انساندست میبه هاي دیگرکنند اغلب فقط از طریق انسانآوردنشان هزینه می

اند یا هایی که خیلی کمیاباي داشته باشند. ایشان در مواجه شدن با پاداشمجبورند روابط مبادله

اي از کننده مجموعهکنند. جبرانها را ایجاد و مبادله می1کنندهرس نیستند، جبراناصالً در دست

ها کنندهشود. جبرانیابی فوري به پاداش مطلوب میدستها است که جانشین باورها و دستورالعمل

  تحقیق دیگري مسلم فرض اي دور یا در بستر غیرقابلدستیابی به پاداش مطلوب را در آینده

تر کیش، اصطالح قدیمیهاي جدید دینی و معنوي یا بهکنند. از نظر بینبریج و استارك جنبشمی

هاي بدیع، نامتعارف و کنندهاول به تولید و مبادلۀ جبراناقداماتی اجتماعی هستند که در درجۀ 

  ).60: 2003طبیعی استوارند (بینبریج و استارك هاي ماوراءپردازند که بر پنداشتعامی می

دینی و ظهور کیش، نتیجۀ آسیب روانی فردي است که  شناسی روانی، نوآوري در مدل آسیب

هاي شخصی و اجتماعی هاي فرهنگی نوینی به بحراننشها واکیابد. کیشبیان اجتماعی موفقی می

شوند که به انواع خاصی از بیماري روانی مبتال هستند. این افراد  هستند و توسط کسانی ابداع می

شوند. ضمن چنین پریشانه به تصورات بدیع خود نائل میهاي (عود بیماري) رواننوعاً ضمن رجعت

کند. بیماري ها را براي برآوردن نیازهاي خودش ابداع میکنندهرجعتی، فرد بستۀ جدیدي از جبران

رسد حقیقت کند؛ یا به این علت که توهمات او به نظر میفرد او را به تصورات بدیعِ خود متعهد می

کند. بعد از این مرحله، کند و یا به این علت که نیازهاي او ارضاي فوري طلب میها را اثبات میآن

شماري از اشخاص دیگر مبتال به مشکالتی باشند مشابه مشکالتی که فرد بیمار در اگر در جامعه 

ها مواجه بود و بنابراین، محتمل باشد که به راه حل او پاسخ مثبت دهند، بسیار محتمل آغاز با آن

 
1 . compensator 
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است که این فرد در شکل دادن به یک کیشِ مرتبط با تصوراتش موفق گردد. اگر کیش در جذب 

شود؛ به این اش نائل میکم به درمان جزئی بیماريروان موفق شود، فرد مؤسس دستشماري از پی

شود و به این علت اش از طریق پیروي اشخاص دیگر توجیه میهاي خودساختهکنندهعلت که جبران

کند. به این مدل ایراداتی گرفته شده است هایی حقیقی از پیروانش دریافت میکه او اکنون پاداش

اند، ولی ظاهراً این ایراد هنوز به استارك و بینبریج وارد است  هاي درخوري دریافت کرده خکه پاس

  ). 63-60کنند (همان:  گذاري نمیکه اکثریت بزرگی از بیماران روانی آیین جدیدي را پایه

شناسان شناسی روانی توجه جامعهمدل کارآفرین براي توضیح ابداع کیش به اندازة مدل آسیب

  خود جلب نکرده است. با این حال، متخصصان اجتماعی براي چند دهه است که متوجه  را به

هاي نوپدید دینی را تبیین هاي مربوط گروهتواند همۀ پدیدهشناسی روانی نمیاند مدل آسیبشده

شناختی بهنجار است، ولی گذار مفروضی به لحاظ روانکند. البته، دشوار است اثبات کنیم هر بنیان

  اي از مالحظهتوانند شواهد قابلهاي نسبتاً طوالنی نمیحالبسیاري از موارد، حتی شرح در

کند گذارانی تمرکز میشناسی روانی بر بنیانشناسی را آشکار کنند. در حالی که مدل آسیبآسیب

یادآور کنند، مدل کارآفرین کننده را در ابتدا براي استفادة خودشان ابداع میهاي جبرانکه نظام

کنندة جدید هاي جبرانهاي نوپدید دینی و معنوي ممکن است نظامگذاران گروهشود که بنیانمی

). رازآلودگی که بسیاري از 63هاي بزرگ بپرورانند (همان: ها با پاداشرا عمدتاً به منظور مبادلۀ آن

دد، ولی آمار اندکی که برخی گرگیرد، مانع از گزارش آمارهاي مالی کنونی میها را فرامیاین سازمان

؛ 1958 ،دهد (براي مثال: درمنتوجهی را نشان میاند، درآمدها و امکانات قابل از منابع فاش کرده

هاي داخلی نیز وجود منافع قابل توجه  ). پژوهش دربارة برخی از گروه1978 ،؛ بینبریج1971 ،کوپِر

د ایشان اصرار داشتند بر این که درآمدهاي دهد، هر چنها را نشان میمالی براي مربیان کالس

ها نشان  ). برخی از پژوهش69-67: 1396 ،کنند (سعیديالمنفعه میشده را صرف امور عامحاصل

هاي دیگري نیز مانند ستایش، گذاران موفق عالوه بر منافع مادي آشکار، پاداشداده است که بنیان

ي از رهبران کیش از دسترسی جنسی تقریباً اند. حتی، تعدادقدرت و سرگرمی دریافت کرده

  ).1969 ،؛ کاردن1961 ،اند (براي مثال: اُرمانتنامحدود به پیروان جذاب خود برخوردار بوده

کنند، مدل شناسی روانی و کارآفرین بر نقش نوآور فردي تکیه میهاي آسیبدر حالی که مدل

ها ممکن ید دارد. بر طبق این مدل، کیشکنش گروهی تأکفرهنگ بر فرایندهاي برهمتحول خرده

اي ممکن است از طریق شمار است بدون وجود رهبران مقتدر پدید آیند و تحوالت فرهنگی ریشه

شده یا هاي جمعیِ منحرفها نتیجۀ تالشهاي کوچک تحقق یابند. در این دیدگاه، کیشزیادي گام

شود باشند. تحول، زمانی آغاز میایاب میهاي کمیاب یا ندست آوردن پاداشخورده براي بهشکست

کنند. اعضاي گروه در هایی معین متعهد مییابی به پاداشکه گروهی از اشخاص خود را براي دست

  هاي دیگر مانند عواطف را نیز آغاز ها، مبادلۀ پاداشدست آوردن این پاداشهمکاري براي به
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  اهداف اولیۀ خود را روز به روز بیشتر تجربه کنند. همچنان که اعضا ناتوانی در رسیدن به می

  گروهیِ نمایند. اگر مبادلۀ درونهایی را نیز تولید و مبادله میکنندهتدریج، جبرانکنند، بهمی

ها به قدر کافی شدت یابد، گروه نسبتاً از جامعه منفک خواهد شد. زمانی که کنندهها و جبرانپاداش

  فرهنگ نوینی را بنیان شود، خردهاي از کنترل بیرونی منفک میکیشِ در حال تحول، تا اندازه

-66: 2003 ،گذارد که در یک گروه اجتماعی متفاوت تجسم پیدا کرده است (بینبریج و استاركمی

67.(  

  هاي شود که مدل آورند، معلوم می هاي متفاوتی که بینبریج و استارك میالبته، از گزارش

هاي دهد که گروهراي شواهد تجربیِ موافق و مخالف هستند و این نشان میگانۀ باال اجماالً داسه

  ها هاي درونی و محیطی متفاوتی دارند و براي چگونگی شکل گرفتن آندینی جدید، ویژگی

  توان فقط یک مدل واحد را پیشنهاد کرد.نمی

  

 فرایند تغییرآیین

یکی از اقسام تغییرآیین است که ، 1»هاي دینی جدید تغییرآیین دادن و گرویدن به جنبش«

از یک دین قدیمی به دین قدیمی دیگر  2تري دارد و براي مثال، با گذار سنتی سابقۀ تاریخی کم

اي از آشوب  ندرت و در دوره تفاوت دارد. همچنین، امروزه محققان به تغییرآیینِ ناگهانی که به

جدید را   هاي دهند. محققان معاصر تغییرآیین تر عالقه نشان می افتد، کم هیجانی، منفعالنه اتفاق می

دهند (براي مثال: اسپیلکا و  بینند که طی گذشت مراحلی رخ می معموالً فرایندهایی تدریجی می

: 1999 ،؛ پالُتزیان40: 2019 ،؛ سالیبا34-23: 1999و  63-47: 1989 ،؛ رامبو199: 1985 ،دیگران

1052 -1053.(  

  

  هاي تغییرآیین مدل

: 2003و  531: 2019 ،اصلیِ تغییرآیین بر مطالعات معاصر تسلط داشته است (سالیبادو الگوي 

). یک الگو بر نقش فعال و 314-287: 1999 ،؛ داوسن277-263: 1999 ،؛ اگلتُن109، 104-105

نماید و الگوي دیگر فرد  کند، تأکید می مستقل فرد که مسئوالنه خود را به یک دین جدید متعهد می

شدة  بیند که در مقابل ترفندهاي دقیقاً طراحی گر نقشِ منفعل، وابسته و منفیِ یک قربانی میرا بازی

، شخصی که 3گرا هاي کنش آورد. در نظریه طلبد، سر فرود می عضوگیري که متعهد شدنش را می

باشد یا با یک  وجوي یک دیدگاه ایمانی جدید میدهد فردي است که در جست آیینش را تغییر می

 
1 .affiliation 
2 .traditional transition 
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  ر تغییر آیین در دنیاي معاص

91 

دهد،  شود و در این وضعیت، انتخابی آگاهانه و آزاد انجام می ه دینی و معنوي جدید مواجه میگرو

شناختی و اجتماعی وجود داشته باشد که بر تصمیم نهایی او تأثیر اگر چه ممکن است عواملی روان

دانه دهد، دین جدید را آزا ، شخصی که آیینش را تغییر می1پذیر هاي کنش بگذارد. اما در نظریه

گیري   گردد و سپس به شکل یک هوادار عادي قالب کند بلکه وادار به پذیرش آن می انتخاب نمی

دهد بلکه براي  اي اندیشمندانه و ارزیابانه تغییر نمی گیري دینی خود را با شیوه شود. او جهت می

  شود.  می 2پذیرش یک سبک زندگی و نظام ارزشی فراگیر مغزشویی

پذیر توجه به این نکته الزم است که گرا و کنشز بین تغییرآیینِ کنشبراي درك بهتر تمای

کند که هوادار سازمان هر چیزي را دربارة  عضویت و یا تعهد در یک سازمان دینی ضرورتاً الزام نمی

کند که از همۀ  گرایانه و ارادي، شخص را ملزم نمیدین و ایمان جدید بداند. یک تغییرآیینِ کنش

شود و از همۀ مشکالتی که ممکن است سرانجام،  پیامدهایی که از عضویت نتیجه میها و  داللت

شود  ها خود به خود باعث نمی داشته باشد، آگاهی کامل حاصل نماید. این محدودیت  تعهدي در پی

تصمیم فرد براي مشارکت جستن در یک دین جدید، شتابزده، نابخردانه یا اجباري محسوب شود. 

گیرند (نظیر ازدواج کردن و تغییر دادنِ حرفه) که بر زندگی ایشان  مات مهمی میمردمی که تصمی

کنند. با وجود این،  بینی یا بررسی نمی تأثیرگذار است، معموالً همۀ پیامدهاي ممکن رفتار خود را پیش

شوند؛ اگر چه بعدها مجبور  ایشان کنشگرانی آزاد هستند و نسبت به اعمال خود مسئول محسوب می

  ه اعتراف شوند که اشتباه کرده بودند و باید پیامدهاي ناخوشایند خطاهایشان را تحمل کنند.ب

پذیر با عنوانِ مشهورِ شستشوي مغزي که از آن تحت عناوینی نظیر متقاعدسازي الگوي کنش

ترین برداشت مردم از چگونگی پیوستن یک جوان  شود، همگانی اجباري یا اصالح اندیشه نیز یاد می

شناس و مشهورترین مبلغ و شارح نظریۀ یک جنبش دینی جدید است. مارگارت ت. سینگر، روان به

هایی که  ). با وجود تالش1979 ،هاي دینی جدید است (سینگرشستشوي مغزي در خصوص جنبش

براي اصالح و پاالیش نظریۀ مغزشویی انجام شده است، این نظریه در اساس تغییر چندانی نکرده 

). این نظریه، داراي مشکالت مفهومی و تجربی متعدد 310- 287: 1999 ،مثال: زبالکی است (براي

هاي کارياست و اکنون در اجتماع علمی مقبولیتی کامل ندارد. البته، مقصود این نیست که دست

، بلکه مقصود این است که انفعال 3شودکار گرفته نمیهشناسانه اصالً در هیچ گروه دینی جدید بروان

توجهی از نوکیشان با شواهد تجربی ناسازگار است.  کم نسبت به بخش قابل پذیرش محض، دست و

؛ 227- 217: 2017 ،؛ ریچاردسن1990 ،ها در این باره مفصل است (براي مثال: سالیباپژوهش

  اي بررسی شود.) و باید در مقالۀ جداگانه67-57: 2006 ،کالرك

 
1 .passive 
2 .brainwashed 

  .هاعرفان در گرو حلقهبراي نمونه، ر.ك: محمدمسعود سعیدي؛ . 3
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نام دارد. مطابق آن، مردم به درون  1گرا، مدل رانش ي کنششده بر مبناي الگوپرداخته  اما مدل

طور کلی، مدل رانش به جهت شوند. به ها رانده می جهند، بلکه به درون این گروه هاي جدید نمی دین

دامنۀ وسیع کاربرد آن، بلکه به جهت موارد مختلف آزمون آن، تفصیالت متعددي یافته است. براي 

) و 21- 20: 1993 ،اي را براي توضیح تغییرآیین ارائه داد (رامبو حلهمثال، رامبو مدلی هفت مر

هاي فشرده پروراند که  ترین تفصیالت دربارة مدل رانش را بر پایۀ مصاحبه داونتن یکی از پرجزئیات

واردان را در  کند و مشارکت فعال و آگاهانۀ تازهشدن درون دین جدید اذعان می به اجتماعی

هایی ها از تالش). بیشترِ این یافته393- 392: 1980 ،آورد (داونتن ه حساب میبازپروري خودشان ب

کار بردن و انتقاد کردن از مدل تأثیرگذارِ الفلند و استارك انجام شده است. ریشه گرفته که براي به

اي از مدل رانش را الفلند و استارك با مشاهدة میدانی و گردآوري شرح حال اعضاي یک کیش، گونه

باید کند که اشخاص براي تغییرآیین و گرویدن به کیش میبندي کردند. این مدل قید میورتص

اي درونِ ) آن هم تجربه2شده در زندگی را تجربه کنند؛ (شدت احساسهایی بادوام و به) تنش1(

 ) که3پزشکانه یا سیاسی براي آن)، (اندازي روانمسأله (نه چشمانداز دینی براي حلیک چشم

دینی بیاندیشند. پس از تحقق  2وجوگرشود ایشان دربارة خودشان به عنوان یک جستموجب 

) با کیش موردنظر در یک نقطۀ 4کننده)، اشخاص باید ((آماده 3سازمناسب این سه شرط زمینه

) با یک یا 5شان (براي مثال، ناکامی از مدرسه یا تجربۀ یک طالق) مواجه شوند، (عطف در زندگی

کیشی را کاهش هاي برون) دلبستگی6د عضو از اعضاي کیش، پیوندي عاطفی برقرار کنند، (چن

واردان دیگر قرار بگیرند. با کامل شدنِ ) در معرض تعامالت شدید با تازه7دهند یا از بین ببرند و (

یک  ساز بیان شد، شخص نوکیش بهکه بعد از شرایط زمینه 4این چهار پیشامد وابسته به موقعیت

  ). 874-863: 1965 ،شود (الفلند و استارك کیش تبدیل می 5استقرارعضو قابل

هاي متمادي بارها دهد مدل الفلند و استارك طی سال داوسن با آوردن شواهد متعدد نشان می

: 2003 ،هاي متفاوت به طور تجربی آزمون شده و نتایج ناهمگونی داشته است (داوسندر زمینه

بنیاد (نه آزمون  پردازي داده روش مصاحبه و نظریه دي نیز در مطالعۀ عرفان حلقه به). سعی118-119

رسد که از برخی جهات به مدل ایشان شبیه و از برخی جهات  نظریۀ الفلند و استارك) به مدلی می

  دیگر متفاوت است. 

 
1. drift 
2 .seeker  
3 .predisposing conditions 
4 . situational contingencies 
5 . deployable agent  
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کند. شرط بیان می» حالِ بد پایدار«مدل سعیدي، شرط اول در مدلِ الفلند و استارك را با عنوانِ 

در مدل سعیدي است، ولی در » زمینۀ شخصی دینی«گر  دوم الفلند و استارك، مشابه شرط مداخله

وجوگري دینی را به دنبال ندارد بلکه بستري را فراهم مدل سعیدي این شرط، شرط سومِ جست

ند و حاضر باشد آن را کند که فرد در مواجهه با یک گروه دینی آن را پس نزند، به آن امید پیدا ک می

ترِ  وجوگري دینی در مدل سعیدي شرط نیست. به جاي آن، شرط علّی کلیبیازماید. بنابراین، جست

در مدل سعیدي بیانگر این است که فرد به انگیزة آرامش و رفع حال بد پایدارش، » ناامیدي و امید«

داند  شناسد و مطابق شئون خود می یهایی که م زند و بعد از ناامید شدن از راه وجو میدست به جست

(دینی یا غیردینی)، با حصول شرایط دیگر، به آزمودن گروه دینی جدیدي که به آن امید پیدا کرده 

کند. شرط چهارم الفلند و استارك (نقطۀ عطف)، در مدل سعیدي شرط نیست، زیرا  است اقدام می

هاي مختلف براي رهایی از حال بد حلوجوگري تدریجی و آزمودن پیوستۀ راهمعموالً فقط جست

پایدار مهم است، نه وجود نقطۀ عطفی خاص. ولی شرط پنجم مدل الفلند و استارك، در شرایط 

وجود دارد. فرایند تغییرآیین در مدل » اعتماد به دوستان«گرِ مدل سعیدي تحت عنوانِ  مداخله

شود و شامل مراحل  ، مطرح می»یی نسبیفرایند جابجا«سعیدي بعد از ورود فرد به گروه، با عنوانِ 

است. در مدل سعیدي، در مرحلۀ اعتمادسازي » مداومت«و » هاي نظري القاي آموزه«، »اعتمادسازي«

چیزي شبیه شرط ششم الفلند و » ایجاد روابط صمیمی«جایی نسبی، تحت عنوانِ از فرایند جابه

روابط درونی است، نه تضعیف روابط بیرونی،  شود با این تفاوت که تأکید بر تشدیداستارك، مطرح می

و باالخره؛ اهمیت تعامالت فشرده (شرط هفتم الفلند و استارك)، در این جا نیز مورد تأکید قرار گرفته 

نوع » مداومت بر گزارش دوستان«و » مداومت بر تمرینات عملی«است و عالوه بر آن، تحت عناوینِ 

جایی و تغییرآیین دارد نیز بیان شده است. تفاوت دیگر فرایند جابه این تعامالت و تأثیري که بر تکمیل

مدل پیشنهادي در این جا این است که بخشی از مدل، پیامدهاي فرایندي است که در پیوستن فرد به 

  ).105- 57: 1396 ،افتد (سعیديگروه اتفاق می

ولی کاکس و دستیارانش توجیه کرد،  هاي مختلفتوان به روشها را میاین گونه ناهمخوانی

شده توسط الفلند و استارك یک مدل هاي خالصهکند که گاممعتقدند این نتایجِ واگرا داللت می

دهد، بلکه یک بیان نسبتاً کافی از برخی از شرایط پارچه و جامع از فرایند تغییرآیین را ارائه نمییک

ها ت آزادانه تغییر کنند و اهمیت آنبا فهم این که این شرایط ممکن اس - کلیدي تغییرآیین است

  ).240-227: 1991 ،هاي مختلف و در اوضاع مختلف متفاوت باشد (کاکسممکن است براي دین

کند بوده است، اظهار می هابخش آنداوسن با بررسی تحقیقاتی که مدل الفلند و استارك الهام

فلند و استارك را بدون هیچ اختالفی که این تحقیقات برخی از شرایط کلیدي تغییرآیین در مدل ال

نمایند. او کنند و ذهن محقق را به برخی از علل تغییر احتمالیِ این شرایط هدایت میتأیید می

کند که به طور تقریبی، به ترتیب میزان حمایت تجربی که وجود اي ارائه میگانههاي هفتتعمیم
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هاي دینی و معنوي جدید، مشروط کت در جنبشمردم را براي مشار 1دارد آمادگیِ خُردساختاريِ

 کند:می

  هاي اجتماعی و روابط هاي دینی جدید در درجۀ اول از طریق شبکه) عضوگیري در جنبش1

  افتد.موجود اتفاق میشخصیِ ازپیشبین

تر در گروه نقشی ) پیوندهاي عاطفی با اعضاي گروه در هدایت کردن افراد به درگیري عمیق2

  ند. حیاتی دار

آمیز و حفظ وارد با سایر اعضاي گروه براي یک تغییرآیین موفقیت) تعامالت فشردة اشخاصِ تازه3

  باشد. اعضاي جدید، عاملی محوري می

خورد چشم میهاي مربوط بهگوید دربارة سه نکتۀ باال، اختالف نظر کمی در نوشتهداوسن می

، این سه نکته در مطالعۀ عرفان حلقه در ایران ). همان طور که اشاره شد120-118: 2003 ،(داوسن

ها، موضوع تنوع آراء و ). سایر یافته94، 71-70، 66: 1396 ،نیز کامالً مشهود بود (سعیدي

هاي معین هنوز ها و موقعیتها با گروهمشاجرات بیشتري هستند. با این حال، فراوانی انطباق آن

  کامالً 

  مالحظه و معنادار است:قابل

کیشیِ هاي نوپدید دینی و معنوي با داشتن پیوندهاي اجتماعی برونیوستن و اشتغال به گروه) پ4

تر همبستگی باالیی دارد. بخشی از علت فراوانی زیاد مشارکت نوجوانان و جوانان تر و ضعیف کم

هاي دینی جدید این است که این بخش از جمعیت به طور نسبی از الزامات و در جنبش

  جتماعی و اقتصادي آزاد است.تعهدات ا

تر و  هاي دینی و ایدئولوژیک کمبنديهاي نوپدید دینی با شرکت در صف) پیوستن به گروه5

  تر همبستگی قوي دارد. ضعیف

وارد به البته همان طور که گذشت، الفلند و استارك بر خالف این تعمیم، معتقدند اشخاص تازه

مسأله از پیش اجتماعی  انداز دینی براي حلتخاذ یک چشمهاي دینی جدید احتماالً در اجنبش

انداز دینی براي حل  گوید امروزه اکثر پژوهشگران به این نظرِ ایشان (لزوم چشماند. داوسن میشده

دهند که در  ). در واقع، برخی از محققان نشان می120: 2003 ،دهند (داوسنتر بها می مسأله) کم

رسد فقدان سابقۀ آموزش و پرورش و زندگی خانوادگی دینی، جوانان را می بسیاري از موارد، به نظر

سازد (براي مثال: استارك تر میهاي معنوي جایگزین نسبت به جهان و تنگناهایش آمادهبراي تبیین

). ولی چنانچه پیشتر اشاره شد، در مدل سعیدي، داشتن 1980 ،؛ اسناو و فیلیپس1985 ،و بینبریج

وجوگري دینی) یکی از شرایط انداز دینی و جست ینی (البته، نه اتخاذ چشمزمینۀ شخصی د

 
1 . microstructural  
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گردد که  گر است. شاید این تفاوت به شرایط خاص اجتماعی در جامعۀ ایران برمی اي و مداخله زمینه

هاي سیاسی، کارایی دین (قرائت دینی مرسوم) براي حل مشکالت انسانی مورد  به جهت نارسایی

شود  ه است و بنابراین، اگر زمینۀ دینی در فرد اصالً وجود نداشته باشد، حاضر نمیتردید قرار گرفت

اي دینی زمینهوارد به گروه عرفان حلقه غالباً داراي پیشیک گروه دینی را بیازماید. افراد تازه

 بودند. پیش از ورود، گاهی اعمال دینی را -هر چند ضعیف و همراه با اطالعات محدود - (اسالمی)

هاي دینی پرورش یافته هایی با گرایشداشتند و در خانوادهاند و یا آن را دوست میدادهانجام می

زمینۀ بودند و بینشی نسبتاً دینی به زندگی داشتند. پژوهش حاکی از آن بود که کسانی که پیش

نتقادات و دینی ناقصی دارند، یعنی نسبت به معتقدات دینی خود داراي اطالعات محدود هستند و ا

هاي ضد دینی قوي هاي دینی قوي یا گرایشنشده دارند از کسانی که داراي گرایشهایی حلپرسش

). در هر صورت، به نظر 65-64: 1396 ،هستند، آمادگی بیشتري براي جذب شدن دارند (سعیدي

هاي وهشتري نیاز است. پژهاي بیشتر و دقیقبه پژوهش 5رسد براي اطمینان به تعمیم شمارة می

  اند.مذکور در باال دقیقاً روي مفاهیم و موارد یکسان متمرکز نبوده

رسد هاي دینی به مسائل فردي، به نظر نمیوجوگري، یعنی پیگیري فعال براي دادنِ پاسخ) جست6

هاي دینی جدید، همان مقدار ضروري باشد که آیینی و گرویدن به جنبشبراي همۀ تغییرات

  پندارند.یالفلند و استارك م

ها کنند. آنهاي مستقیم را براي اعضاي خود فراهم میهاي دینی جدید انواعی از پاداش) جنبش7

هاي رمزگونه و دنیوي که موجب نفس باال، دانشهاي مثبتی مانند مهربانی و عزتعموماً مشوق

 احساس قدرت و کنترل بر زندگی است، همچنین کمک مادي و اجتماعی خالص، امنیت،

  ).120: 2003 ،کنند (داوسنهایی از منزلت را تقدیم میهاي شغلی جدید و شکلفرصت

براي   توجه اقتصادي براي مربی کالس و برخی دیگر از پیامدهاي مثبت وجود منافع قابل

-91، 69- 67: 1396 ،مشارکت در عرفان حلقه نیز در پژوهش مربوط به آن مشهود بود (سعیدي

ها در عضوگیري هر گروه نوظهور دینی و معنوي م از عوامل باال یا همۀ آن). این که هر کدا105

تري از این  چقدر دخالت دارد، تحت تأثیر شرایط مختلف است که بررسی آن نیاز به مجال گسترده

 ،؛ استارك و بینبریج1984 ،؛ لوین1980 ،؛ اسناو و دیگران1980،مقاله دارد (ر.ك: اسناو و فیلیپس

19851982 ،ن؛ ویلس .(  

گرا (رانش) دربارة تغییرآیین که در باال مطرح شدند، به پذیر (مغزشویی) و کنشدو الگوي کنش

هاي دینی کجرو  ناسازگار براي توضیحِ چگونگی پیوستن جوانان به گروه  عنوان دو راهطور معمول، به

یرآیین را بهتر درك توان تغی شناسان معتقدند هنگامی می شوند. ولی برخی از جامعه محسوب می

طور ضمنی، بر هر دو مدلِ شستشوي شدن پرداخته شود که به اي دربارة اجتماعی کرد که نظریه

شدن، در تغییرآیین  مغزي و رانش متکی باشد (مدل ترکیبی). دو جنبه از این فرایند اجتماعی



 1399 پاییز ،3 شمارهشناسی ایران، دوره بیست و یکم،  مجله جامعه

96 

شوي مغزي یا ستگیري یا شکل دادن به عضو جدید (ش کاربرد دارد: اول، تالش گروه براي قالب

وجوي آگاهانه (سلوك) عضو جدید به سوي پیوستن به گروه (رانش یا جست 1تلقین) و سپس، گذارِ

شدن در این نگاه، فرایند اجتماعیِ به وجود آوردن و ملحق نمودنِ عضو  و آزاد). در واقع، اجتماعی

وجو و و هم جست دهدپذیري رخ میشود که در آن هم اجبار و کنشجدید به گروه تصور می

وشوي مغزي ). در صفحات قبل، اشاره شد که ایدة شست14- 1: 1983 ،گرایی (النگ و هادنکنش

  هاي کاريهاي دینی، اکنون اعتبار علمی ندارد ولی مقصود این نیست که دست در مورد گروه

دربارة عرفان  افتد. در مدل تغییرآیین که از پژوهش شناسانه در هیچ گروه دینی اتفاق نمیروان

شدن مورد توجه قرار نگرفته است. با این حال،  اي بودنِ فرایند اجتماعی دست آمد، دو جنبه حلقه به

هاي نظري)، جایی نسبی در آن مدل (اعتمادسازي و القاي آموزهمرحلۀ اول و دوم از فرایند جابه

جایی وم از فرایند جابهدهد و مرحلۀ سوارد را نشان می پذیريِ اعضاي تازهبیشتر جنبۀ کنش

  کند.گرایی فرایند را بیان می(مداومت بر تمرین و گزارش) بیشتر جنبۀ کنش

  شدن، احتماالً در هر صورت، به کمک این نگاه ترکیبی به تغییرآیین به مثابۀ فرایند اجتماعی

غییرآیین را دربارة توان برخی از مسائل مربوط را توضیح داد. براي مثال، اگر این مدل ترکیبی از تمی

اند به کار ببریم، نظر کردهاعضایی که بعد از مدت کوتاهی از ادامۀ عضویت در یک دین جدید صرف

شدن، یعنی گذار آگاهانه در مورد  ممکن است به این نتیجه برسیم که چون بخش دوم فرایند اجتماعی

اند. بر مبناي مدل ردان گروه را رها کردهواایشان اتفاق نیافتاده است، تغییرآیین کامل نشده است و تازه

گیري شدن، تحت تأثیر هیجانات و پیوندهاي عاطفی، ناآگاهانه، ترکیبی، اگر چه فرد در مرحلۀ قالب

وجو و گذار، فرصت بیشتري براي تأمل در محتواي پذیرد، در مرحلۀ جستتعهد داشتن به گروه را می

  دئولوژیک او از گروه در مرحلۀ دوم، از هیجانات مرحلۀ اول ها و عملکرد گروه دارد و پیروي ایایده

  اعتبار باشد، بلکه از تالشی متعارف حاصل شده است.وجود نیامده تا بیبه

البته، مدل ترکیبی هنوز آزمون تجربی خود را به میزان کافی پشت سر نگذاشته است. تجربۀ 

-کند، زیرا گاهی ممکن است، انفعال و کنشار میها اظهار نظر دربارة این مدل را دشوبرخی از گروه

گريِ ، چنان تأثیرگذار باشد که تالش و کنش2ها یا نسبت به بعضی از افرادپذیري در برخی از گروه

ها، یا هرگز به خود وارد تا مدتطوري که شخص تازهالشعاع خود قرار دهد، بهفرد را کامالً تحت

ها ئات آغازین را ندهد. در این صورت، ممکن است در برخی از گروهاجازة تفکر نقادانه نسبت به القا

وجوگرانه بسیار دیر، یا هرگز تحقق نیابد و یا نسبت به برخی از اشخاص، مرحلۀ انتخاب جست

شخص همچنان ادامه دهد. البته، ممکن است مطابق مدل ترکیبی گفته شود که در این گونه موارد 

 
1. journey 

  وارد به عرفان حلقه.براي مثال، برخی از افراد تازه. 2



  ر تغییر آیین در دنیاي معاص

97 

تواند مسأله شدن، تغییرآیین رخ نداده است. ولی این پاسخ نمیاجتماعی به علت ناتمام ماندن فرایند

ها است در اند، پس چرا مدترا حل کند، زیرا پرسیده خواهد شد اگر این اشخاص تغییرآیین نداده

  کنند؟ گروه مشارکت می

  

  هاي تغییرآیین گونه

ها ایند تغییرآیین، بر فعالیتهاي متفاوت فرهمان گونه که گذشت، پژوهشگران با تأکید بر جنبه

گیرند، کار میهاي جدید براي تلقین یا تشویق تغییرآیین بهشده که گروههاي طراحییا برنامه

کنند. برخی دهد تمرکز میتر تغییرآیین را نشان میهاي فردي که جنبۀ اراديهمچنین بر تالش

گیرند و کار می ل ذهن و مغزشویی را بهیا حتی کنتر 1ریزيمفاهیمی نظیر پیوندهاي عاطفی، برنامه

تغییرآیین  3آفرینِ- و خود 2راهنما-هاي خودوارد و جنبهذهنی تازه- دیگرانی نیز بر زندگی شخصی

گرایی را در مدل پذیري و کنشهاي کنشکنند همۀ این جنبهاي هم تالش میتأکید دارند و عده

هاي متنوع ها و نوشته ها، مدلها، یافتهپژوهشخود در نظر بگیرند. الفلند و اسکانُد با بررسی 

  کنند که اند. ایشان یادآوري می موجود، راهی را براي بسط الگوهاي تغییرآیین پیشنهاد داده

  توان شود را نمیهاي تغییرآیین که توسط محققان گزارش میهاي موجود میان تجربهتفاوت

هاي شم محققان گذاشته شده است، بلکه تفاوتهاي نظري دانست که بر چآسانی، محصول عینکبه

باشند. بنابراین، ما با چندین گونۀ اصلیِ هاي محوري یا کلیدي تغییرآیین، ذاتی میموجود در ویژگی

تغییرآیین یا حتی مسیرهاي متفاوت تغییرآیین مواجه هستیم، و هدف الفلند و اسکانُد مشخص 

طور خالصه، مشخص کردنِ کننده یا بهدهنده، تعیینهاي کلیدي، بسیار مهم، جهتکردنِ تجربه

شوند (الفلند و ها یا مسیرهاي مختلف تغییرآیین، متفاوت میاست که در گونه 4مایههايِ درونتجربه

  ). 374: 1981 ،اسکانُد

مایه براي هاي موجود، شش درونشده و یافتههاي انجامالفلند و اسکانُد با مطالعۀ پژوهش

  ها را از هم متمایز اي که آنها و متغیرهاي عمدهمایهدهند. این درونتشخیص می تغییرآیین

  کنند که پنج متغیر عمده که اند. ایشان یادآوري میکنند در جدول ذیل نشان داده شدهمی

هاي هر کدام از کنند، نباید به عنوان شرحی جامع از ویژگیها تغییر میها در امتداد آنمایهدرون

ها را در میدان هاي اصلی هستند که هر کدام از گونهها فقط جنبهها تلقی شوند بلکه آننهگو

  ).375دهند (همان: اي از احتماالت در جایگاهی خاص قرار میگسترده

 
1. programming 
2. self-guiding  
3 .self-induced  
4 .motif experiences 
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 هاي اصلی تغییرآیین گونه .1جدول 

  هاي تغییرآیینمایهدرون     

  . اجبار6  2. احیاگري5  . عاطفه4  . آزمایش3  1. رازورزي2  . خردورزي1

ده
عم

ي 
ها

یر
تغ

م
  

. میــزان فشــار 1

  اجتماعیِ گروه
  باال  باال  متوسط  پایین  هیچ یا کم  پایین یا هیچ

  طوالنی  کوتاه  طوالنی  طوالنی  کوتاه  متوسط  . تداوم زمانی2

. ســــــــطح 3

انگیختگـــــــی 

  احساسی

  باال  باال  متوسط  پایین  باال  متوسط

ــواي 4 . محتــــ

  ساسیاح
  روشنگري

، 3حیرت

  عشق، ترس
  ترس (و عشق)  عشق (و ترس)  مهربانی  کنجکاوي

. تـوالی بــاور و  5

  مشارکت

 -باور

  مشارکت

 -باور

  مشارکت

 - مشارکت

  باور

 - مشارکت

  باور
  باور - مشارکت  باور - مشارکت

John Lofland & Norman Skonovd; Conversion Motifs; p. 375. 

 
نیِ نسبی کمتري دارد. شیوة خردورزانۀ تغییرآیین با کندوکاوِ  مایۀ خردورزي، فراوادرون

هاي ممکن و جدید زیستن، یافتنِ الهیات استداللی جایگزین و رسیدن خصوصی فرد براي یافتنِ راه

  شود. کندوکاو در این گونه تغییرآیین از طریق خواندن به کامروایی شخصی و غیره شروع می

هاي هاي عاري از جنبهها و سایر راهون، حضور یافتن در سخنرانیها، تماشا کردن تلویزیکتاب

ها این امکان وجود دارد که فرد بدونِ درگیري گیرد که به کمک آنانجام می 4احساسی یا جسمی

هاي جایگزین زندگی آشنا شود. تغییرآیینِ رازورزانه یا عرفانی، به ها و سبکاجتماعی با ایدئولوژي

ترین تغییرآیین است. عنوانِ رازورزانه بر احساس مشترك میان تغییرآیین تهطور تاریخی، شناخ

گان منطقی و منسجم هایشان با واژهکند؛ این احساس که تجربهدهندگان به این سبک داللت می

یک رخداد توهمیِ ژرف در زندگی فرد که در چارچوبی از باورهاي دینی روي «قابل بیان نیست؛ 

شورمندي شخصی، ناگهانی شروع شدن، دوام کوتاه، حس یک دریافت ناگهانی به دهد، همراه با می

همراه احساس سرخوشی و توهمات شنیداري و گاه دیداري، و تغییر محسوس در رفتارهاي متعاقب 

). دربارة تغییرآیینِ آزمایشی، محققان در مطالعۀ پیروان بعضی 214، 207: 1963 ،(کریستنسن» آن

اند. ها یافته(دیرباور) در آن» 5به من نشان بده«هور دینی، یک ایستار عملگرايِ هاي نوظاز گروه

 
1 .mysticism 
2. revivalism 
3 .awe ترس یا شگفتی)  حیرت یا هیبت یا خشیت (احساس احترام همراه با  
4 . impersonal or disembodied ways 
5 .show me  
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پیروانِ موردمطالعه، عالقمند و مهیايِ آزمایش کردنِ ایدئولوژي گروه بودند، ولی طی مدت زمانِ 

  هاي کردند و فداکارياي که به سبک زندگی اعضاي کامالً متعهد گروه عمل میمالحظهقابل

هاي پایانی ورزیدند. تغییرآیین عاطفی طی دههدادند، از قضاوت امتناع میتوجهی نشان میقابل

  سدة بیستم بر نظریه و پژوهش علوم اجتماعی تسلط داشته است. شناسایی عاطفه به عنوان 

مایۀ تغییرآیین به تحلیل الفلند و استارك دربارة اثر مثبت پیوندهاي عاطفی در فرایند درون

آمدنِ فرد براي پذیرفتنِ «مایه این بود: گردد. تعبیر خالصۀ ایشان از این درونین برمیتغییرآی

هاي شخصی و عواطف طور خالصه، دلبستگی). به871: 1965 ،(الفلند و استارك» باورهاي دوستش

 فردي در این گونه از فرایند تغییرآیین مرکزیت دارند. تغییرآیین احیاگرانه در مطالعاتقوي بین

ها ممکن است به ها تجربه شده است. این یک واقعیت است که جماعت مربوط به رفتار جماعت

کننده روي هایی برسند که اثري شدیداً دگرگونخود شدنو از خود بی 1آمیزهاي خلسهانگیختگی

تواند از یک چنین شورمندي، (سرایت) می 2کنندگان دارد. فشار اجتماعی و واگیريبرخی از شرکت

احساس ترس، گناه و شادي تولید کند، به طوري که افراد ممکن است فرمانبردارانه روش ظاهري و 

باطنیِ یک تغییرآیین بنیادگرا را بر خود هموار کنند. باالخره، تغییرآیین اجباري در بیان الفلند و 

اعدسازي وشوي مغزي، کنترل ذهن، متقهاي گوناگونی مثلِ شستاسکانُد همان است که با برچسب

معروف است. برخی مدعی هستند این گونه از تغییرآیین در  3کُشیاجباري، اصالح اندیشه و ذهن

مایۀ اجبار افتد. ولی الفلند و اسکانُد معتقدند تغییرآیین با درونمیان ادیان جدید فراوان اتفاق می

: 1981شود (می تنها در شرایط بسیار نادر و خاص (که در جدول باال خالصه شده است) محقق

376 -381.(  

شود که بیانگر انواع مختلفی از ها و متغیرها، ترکیبات مختلفی حاصل میاز رابطه بین درونمایه

  شده، تداوم فرایند، محتوا و سطح شورمندي، تغییرآیین است. میزان فشارِ اجتماعیِ احساس

اشد. بنابراین، فرایند تغییرآیین براي بواردان بسیار متفاوت میکردن و واکنش تازههاي اجتماعیرویه

همۀ افراد، حتی در یک گروه واحد، پدیدة دقیقاً یکسانی نیست. براي مثال، اگر گزارش مشاهدات و 

ش مورد مطالعۀ کیفی قرار 1394وارد به عرفان حلقه که در سال شده با افراد تازههاي انجاممصاحبه

فلند و اسکانُد بررسی شود، احتماالً این نتیجه حاصل شناسی ال گرفتند، دوباره با توجه به گونه

مایۀ آزمایش، عاطفه خواهد شد که تغییرآیینِ اکثر افراد در عرفان حلقه روي طیفی شامل سه درون

مایۀ احیاگري در مدت زمانی طوالنی تکرار و احیاگري قرار دارد و در موارد اندکی که شرایط درون

توان توضیح ها). چنین می : پیوست1397 ،شود (سعیدينیز حاصل میشود، تغییرآیینِ اجباري می

 
1 . ecstatic 
2 . contagion 
3 .menticide  
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آزمودنی حقیقی  -آیندوارد به عرفان حلقه، براي آزمودن آن میداد که تعداد بسیار کمی از افراد تازه

گذارد و در واقع، می» شاهد بودن«یا » تحقیق«و صادقانه، نه آن چه که خود عرفان حلقه اسمش را 

). چنین افرادي خیلی تحت تأثیر فشار 116-115: 1396 ،رفان حلقه است (سعیدينوعی تصدیق ع

گروهی و احساسات نیستند و انگیزة اصلی ایشان کنجکاري است و اگر عرفان حلقه را براي دنبال 

مانند کردن عالیق خود مناسب ببینند یا گاهی آن را براي رفع برخی مشکالت خود مفید بیابند، می

توجهی از واردشوندگان به گروه، تغییرآیینی کنند. بخش قابلن صورت گروه را ترك میو در غیر ای

تنی، پیوندهاي دوستی نقش اصلی -کنند. عالوه بر وجود مشکالت روحی یا روانعاطفی را تجربه می

 را در تغییرآیین ایشان دارد. گاهی نیز فرد، تحت فشار گروهی زیاد و انگیختگی احساسی باال، ناشی

 از شدت نیاز به رفع مشکالت مزمن، ایدة مرکزيِ عرفان حلقه، مبنی بر اسکن شدن توسط  

پذیرد (تغییرآیین احیاگرانه)، و بعد از آن، شعور کیهانی را در اولین جلسات گروه می -اصطالحبه–

یۀ بدون این که تحت تأثیر فشار زیاد گروهی و هیجانات شدید باشد، بر مبناي همان پذیرش اول

  کند. اما افراد کمی نیز هستند که هاي اصلی، سایر تعلیمات گروه را هضم و جذب می ایده

اي است که به طور مداوم در اکثر جلسات، تعلیمات هاي شخصیتی و مشکالت ایشان به گونهویژگی

 عرفان حلقه را همراه با تجربۀ همان فشارهاي گروهی زیاد و هیجانات شدید، خصوصاً هیجان ترس

  کنند (تغییرآیین اجباري).دریافت می

  

  گیري نتیجه

هاي مرتبط با موضوع تغییرآیین، با نگاهی  هاي علمی بسیار متنوعی از پژوهش در این مقاله، عرصه

ها کاویده شد و در هر مبحث، سعی بر این  ها و ارتباط منطقی بین آن گیري آن به روند تاریخی شکل

ها و مرزهاي علمیِ مربوط ترسیم گردد. اگر چه در ضمن هر  سشبود که آخرین نتایج و آخرین پر

گیري واحد از چنین  مبحث، نتایجی به مقتضاي عرصۀ پژوهشیِ موردنظر بیان شده است، نتیجه

شده براي شناخت فرایند هاي انجامتوان چنین اظهار کرد که هر چند تالش پژوهشی دشوار است. می

و معنوي و فرایند تغییرآیین اطالعات مفیدي را فراهم کرده و بر هاي نوپدید دینی  گیري گروه شکل

توانند حسب عالیق خود، یک یا چند عرصۀ  هاي مهمی پرتو افکنده است، که پژوهشگران میعرصه

پژوهشی را ادامه دهند، ولی هنوز یک مدل یا نظریۀ مورد قبول عموم که به طور کامل سازوکار 

هاي دینی جدید را توضیح دهد وجود ندارد. ممکن است ایشان به جنبشتغییرآیینِ جوانان و پیوستن 

اند و افرادي را بیابیم که بعد از یک دورة نسبتاً کوتاه تأمل کردن، وارد یک گروه یا جنبش جدید شده

  وجو اي مشغول جستها قبل از استقرار در یک سبک زندگی حاشیهیا دیگرانی را ببینیم که سال

شوند شخصی خود را به یک گروه دینی خاص متعهد کند هایی نیز که موجب مییزشاند. انگبوده
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متنوع و پیچیده هستند. همچنین در اکثر موارد، مشارکت در یک دین جدید معموالً بر پذیرش نظام 

ها یک مطالعۀ عقالنی دربارة هایی نیز وجود دارد که در آنشود، ولی نمونهباورهاي آن مقدم می

  گیري براي مشارکت در مراسم و آیین منجر می یک دین جدید است که به تصمیممباحث کال

هاي دینی جدید بپیوندد که مثل خودش عالوه، یک نفر ممکن است به اعضایی از جنبششود. بهمی

هاي شناختی یا خانوادگی دارند، در مقابل، افراد دیگري نیز ممکن است به گروهمشکالت جدي روان

شوند، در حالی که به اندازة شخصی عادي که هرگز عضو شدن در یک ی و معنوي وارد نوظهور دین

ها در  گروه دینیِ جایگزین را در خاطر نداشته است متعارف و بهنجار باشند. این تنوع و گوناگونی

ال هاي تغییرآیین که در با ها و گونه هایی وجود دارند. در عین حال، مدل جوامع مختلف با اندك تفاوت

هاي اکثري را در مورد واقعیت فرایند تغییرآیین ترسیم  توانند خطوط اصلی و گرایش مطرح شدند، می

هایی را که در این موضوع در  ها و تعمیم سازي نمایند. اگر به این واقعیت توجه کنیم، بسیاري از یکسان

  هاي رایج در جامعۀ ما وجود دارد، غیرعلمی خواهیم یافت.  نوشته
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